গািব তার দাকানেক কেরানা থেক
সংরি ত করল
কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর
এক
ােসবী গা ী

িতেবদন

দাকান আবার খালা হেয়েছ, আর এেত গািব পাল বশ খুিশ। গািব র এক
মুিদখানা রেয়েছ, এবং এ গত দশ িদন ব িছল। “ কবল দশ িদন? মেন হয়
যন দশটা বছর!” গািব
ভেব চেল। যখন এই লকডাউন
হেয়িছল, তখন
তােক বলা হেয়িছল মুিদখানা অত াবশ ক িজিনসপে র দাকােনর মেধ পেড়, কােজই
স িনেজর দাকান খালা রাখেত পাের। িক , থম িদনই দাকান খালা রাখার
ব াপারটা একজন পুিলশেক বাঝােত স নােজহাল হেয় হাল ছেড় দয়। বািড় থেক
তার দাকান অবিধ পৗঁছেনা সহজ নয়; স ু টাের কের যাওয়া আসােতই অভ ।
িক পুিলেশর নজর সব দুচাকার যানবাহেনর িদেক, আর তারা সুেযাগ পেলই
সসব আটকাে ।
গািব ই ািহম ও রিবন এর সে ও কথা বেলেছ, ওরা দুজনও তারই মেতা দাকান
খােল িন। দাকােনর মালপ আমদািন িনেয় সমস া তােদর দাকান খালার পেথ
বাধা হেয় দাঁিড়েয়িছল। তােদর সকেলরই দাকানঘর িল খুব ছাট, খুব বিশ হেল
দেঘ ১২ ফু ট, ে ১০ ফু ট, সে রেয়েছ স প ােসজ যা িদেয় একজন মানুেষর
বিশ দাকােনর ভতর, ৩/৪ ফু েটর বিশ েবশ করেত পাের না। এমন চার
দাকান রেয়েছ এই বািড় েত: এক জুেতার দাকান, আেরক েত িবি হয়
রিডেমড পাশাক, এক ফ াি
ার আর রেয়েছ গািব র মুিদখানা। উপেরর
তলায় রেয়েছ জীণ দশন এক
াউিজং স ার, ভয় র সংকেটর মেধ থাকা এক
ফেটা ু িডও ও আেরক ঘর এক জিমজমার দালােলর, যার বাহাদুিরর কথা যেথ
সে হজনক। ওই দাকান িল য এই সময়ই কবল ব রেয়েছ তাই নয়, এ িলর

ব বসা এতই খারাপ চলিছল য এক মােসর িতপূরণ করা হয়েতা অস ব হেয়
দাঁড়ােব। তােদর চেয় গািব র অব া ভােলা।
াভািবক সমেয়, গািব তার দাকােন সকাল থেক রাি অবিধ থােক, সে থােক
তার ছেল অ । অ হাই ু েলর ছা । স গািব র অনুপি িতেত, গািব যখন
দুপুের খেত যায় িকংবা িব াম করেত যায়, তখন দাকান সামলায়। তাছাড়া িকছু
ধনী
তা রেয়েছ গািব র, যারা ফােন িজিনসপ অডার কেরন, তােদর বািড়েত
িজিনস পৗঁেছ দওয়ার কাজটা কের গািব র ছেল অ ।
লকডাউন ঘািষত হবার পর, এখন যখন পিরি িত খািনকটা িথতু হেয়েছ, গািব
আবার দাকান খুলেত পাের। গািব থানায় যায়, সখােন পুিলেশর কম রা মুিদখানা
খালার ব াপাের স িত জানায়। তার হােত এক িনেদশনামা ধিরেয় দওয়া হয়
(সরকার থেক জাির করা, পুিলশ িবতরণ করেছ), তােত লখা রেয়েছ কী করা
দরকার ও কান কাজটা করা চলেব না।
তােদর দাকােন েবশ: এক জেনর বিশ
তা দাকােন একসােথ েবশ করেত
পারেবন না। দাকােন গািব ও তার ছেল দুজনই থাকেল, ভতের অন একজন
েবশ করেত পােরনা। বা েব এখন তা অস ব।
তারা িনেজেদর মেধ শারীিরক দূর বজায় রাখেছন, তা সুিনি ত করা:
দাকােনর বাইের ১ িমটােরর দূরে স চেকর সাহােয গাল দাগ িদেয় িচি ত কের
রেখেছ, িক
তারা এ সযে মেন চলেবন িকনা স স ে সংশয় রেয়েছ।

গািব এক হােত লখা পা ােরর সাহােয সকল
তােদর জানােব চেকর গাল
দােগর মেধ ই যন দাঁড়ান তারা, এেত হয়েতা তােদর এ ােদা া খলার িদন িলর
কথা মেন পেড় যােব। স অ  ক বলেব গাল দাগ মুেছ গেল তা আবার নতু ন
কের এঁেক িদেত।
দাকােনর মালপ এেল তা হণ করার সময়ও অ শারীিরক দূর সহেজই বজায়
রাখেত পাের। এখন যখন এমিনেতই খুব কম মাল আসেছ, এটা কােনা সমস াই নয়।
তার দাকােন কখেনাই মালপ আসার তমন তাড়া থােক না। আসেল, গািব
িনেজই পাইকাির িবে তােদর থেক িজিনস িকেন আনেতা, িক এ সমেয় তা করা
যােব না হয়েতা। কােনা বাস চলেছ না, ু টার চালােনার ছাড়প ও হয়েতা িমলেব
না।
গািব এক মুেখাশ পের আেছ, বািড়েত কাপেড় তরী িকছু মুেখাশও রেয়েছ তার,
যা স কেচ িনেয় আবার ব বহার করেত পাের। িক
াভস? টু িপ? সারা শরীর
ঢাকার কােনা িবেশষ আ াদন? এ িল তা কখেনাই তার িছল না, আর যিদ
থাকেতাও তবু স িনি ত নয় পি মবে র এই িব গরেম স স িল আেদৗ
ব বহার করেত পারত িকনা। এ িল স কাথায় পােব? কােনা দাকােন? িক
সসবই য ব ?
স তার খে রেদর অনুেরাধ করেব মুেখাশ ব বহার করেত, িক
জার করেত পাের না? পুিলশ এেস িক এই কাজটা করেব?

এ ব াপাের তা স

গািব পি কায় পেড়েছ য সাবান নািক এই ভাইরাস ন কের। সাবান তা তার
কােছ অেনক রেয়েছ! গািব
ক কের স বালিতেত সাবান জল রাখেব, িকছু
সময় পর পর তা বদেলও দেব। আেরা সাবধান হেত স িনেজ দাকােনর ভতরটা
সাবান জল িদেয় িত ঘ ায় একবার কের মুছেব। স আরও ক কেরেছ, কািশ
হেয়েছ এমন কাউেক স কখেনা দাকােনর িজিনসপে র সং েশ আসেত দেব না।
তােদর দাকােনর বাইের দাঁড়ােত হেব, আর সখােন থেকই িজিনসপ িনেত হেব।
অ েক স ভােলা কের বুিঝেয় বেলেছ দাকােনর ভতের কী করেত হেব।
তােদর বািড়েত িজিনসপ ডিলভাির করার ব াপাের আশা আেছ এখন, যিদও তা
পাড়া পড়শীর মেধ ই সীমাব । লকডাউেনর মেধ ঝুঁ িক িনেয় অ  ক স সাইেকল
িনেয় দূের পাঠােত অিন ক
ু । য বািড়েতই যেত হাক, অ মুেখ মুেখাশ পরেব,
কােরা বািড়র ভতের েবশ করেব না, িজিনেসর বা বািড়র বাইের রেখ
তার
অেপ া করেব, িজিনস িনেয় আেরক পাে টাকা রেখ দেবন
তা আর অ
সটা িনেয় িফরেব। বািড়েত িজিনসপ পৗঁেছ দওয়ার
ে বাড়িত সাবধানতা
অবল ন করেত অ েক বােরবাের বেলেছ গািব । অ র যিদ কািশ বা েরর
উপসগ দখা দয়, তাহেল িজিনসপে র ডিলভাির এবং দাকান ব করেত হেব।
অ র বয়স কম, স এসব দেখ েন উে িজত। িক
গািব র খুব দুি া
হে ।

গািব র যটা সবেচেয় বড় দুি া, তা হল গাটা বািড় র জেন কবল এক মা
ছাট, ঘুপিচ শৗচাগার রেয়েছ, বািড়র সকেলর ব বহােরর জেন । দশ িদন ধের
িবি ং বািড় েত কউ না থাকায়, সখােন জল ও িবদু েতর সংেযাগ কেট দওয়া
হেয়েছ। এবার কবল এক
দাকােনর জেন এ িলর সংেযাগ েয়াজন, আর স
কারেণই গািব  ক বািড়ওয়ালার সে লড়েত হেব। যিদও এখন জল আসেছ, িক
তার রং কিফর মেতা বাদািম।
গািব
ত, স িনত েয়াজনীয় িজিনস তার
তােদর কােছ সুরি ত ভােব পৗঁেছ
দেব। তেব সুর ার ব াপারটা িনভর করেছ তার দাকােনর জেলর সা াইেয়র ওপর,
তা যিদ ক থােক তেবই গািব তার দাকান িনয়িমত পির ার ও জীবাণুমু
রাখেত পারেব।

দরকাির তথ পিরেবশন করার জন এবং স েলার াসি কতা বাঝােনার জন এইসব কািহনী উদাহরণ প
বণনা করা হেয়েছ। াভািবকভােবই এর জন খািনকটা সরলীকরণ করেত হেয়েছ। ব ািনক তথ েলা যথাযথ
জানার জন আনুষি ক দিলল িল ওেয়বসাইটএ দেখ িনন।

